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HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § b) pontja alapján Sz.-né dr. Sz. M. A. (lakcím: …) által, 
a Salgótarjáni Helyi Választási Bizottság 109/2014. (X. 13.) HVB számú, illetve a 110/2014. (X. 13.) 
HVB számú határozataival kapcsolatban, írásban benyújtott kifogását 
 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő 
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélként a Nemzeti 
Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottságnál (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.; e-mail: valasztas@nograd.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a 
döntés meghozatalától számított 3 napon belül, legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 
 

Indokolás  
 
Sz.-né dr. Sz. M. A. a határozat rendelkező részében foglalt HVB döntések ellen nyújtott be kifogást 
2014. október 16-án, mely a Salgótarjáni Helyi Választási Irodához aznap 15:50 perckor, a TVB-hez 16 
órát követően érkezett meg. A TVB megállapította, hogy a kifogásban megjelölt cselekmények a 
szavazatszámláló bizottságok választás napi tevékenységére vonatkoznak. 
A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett 
jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Mindezek alapján megállapítható, hogy a kifogás 
benyújtására rendelkezésre álló határidő a Ve. 10. § (3) bekezdése és a már fent hivatkozott Ve. 209 § (1) 
bekezdése szerint 2014. október 15-én, 16 órakor lejárt.  
 
Tekintettel a Ve. 215. § b) pontjára, az elkésett kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani. 
 
Mindezek alapján a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
A határozat a Ve. 10. §-án, 209. § (1) bekezdésén, és a 215. § b) pontján, a jogorvoslatról való 
tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §-án, és a 223-226. §-ain alapul. 
 
Salgótarján, 2014. október 17. 

 
 
dr. Adamkó István 
      TVB elnök 

A határozatot kapják: 
1. Beadványozó 
2. Irattár 
 

 


